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Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 13.06.2014. за јавну набавку велике вредности услуга –услуга стручних 

института број 14/14-С. 

 

 Поштовани, 

 

Дана 13.06.2014. упутили сте нам путем електронске поште питања везана за јавну набавку 

велике вредности услуга – услуга стручних института број 14/14-С. 

Питања гласе: 

 

I Конкурсном документацијом сте предвидели да је предмет јавне набавке услуге стручних 

института-услуге техничког испитивања, анализа и консалтинга, услуге и испитивања 

загађења и ватрогасна опрема. Такође је конкурсном документацијом предвиђено да 

конкретна јавна набаавка није обликована у више посебних целина. 

У обрасцу структуре цена и Техничкој спецификацији сте дали опис услуга. 

Закон о јавним набавкама СЛ.гласник  РС- 124/12 предвиђа јавну набавку набавку услуга 

наручилац расписује на начин и под условима прописаним Законом. Под истоврсним 

услугама подразумевају се услуге које имају исту намену и својства и припадају истој 

категорији. 

У конкретном случају услуге које захтевате су разноврсне и припадају различитим 

категоријама и мишљења само да се немогу обликовати у само једну целину, без посебних 

партија и да сте на тај начин поступили супротно одредбама Закона о јавним набавкама. 

Наиме, ви захтевате услге из области безбедности здравља на раду, заштите од пожара и 

услуге испитивања судова под притиском, сервисирања и одржавања. У питању су 

различите области, услуге које нису повезане и овлашћења за вршење ових услуга дају 

различита Министарства. 

Између осталог, захтевате као обавезан услов и лиценцу за испитивање услова радне 

околине биолошке штетности, издату од стране надлежног министарства рада. Колико је 

нама познато ову лиценцу поседују само два правна лица, од којих једно нема овлашћења за 

обављање осталих услуга које су предмет јавне набавке. 

Узимајући у обзир предмет јавне набавке и предвиђене услове које морају да испуне 

понуђачи, утисак је да су прављени за одређеног понуђача према његовим пословним, 

кадровским и техничким капацитетом а самим тим су и дискриминаторски. 

Захтевани услови који су предвиђени јавном набавком нарушавају и начело обезбеђивања 

конкуренције и начело једнакости понуђача, па вас молимо за појашњење зашто јавна 

набавка није обликована у више посебних целина према врсти услуга које се захтевају, а 

што би било у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

II У делу Услови за учешће из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама и упуство како се 

доказује испуњеност тих услова као додатан услова за услове радне околине захтевате да 

понуђачи поседују акредитовану лабараторију за испитивање услова радне околине 

физичко-хемијска и биолошка испитивања. 
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Обзиром да за добијање лиценце за испитивање услова радне околине од надлежног 

министарства, а у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду СЛ.гл.РС 101/05, 

правна лица неморају да имају акредитовану лабараторију за ова испитивања, сматрамо да 

је овај постављен услов дискриминаторски и нарушава начело обезбеђивања конкуренције 

и начело једнакости понуђача и молимо за појашњење овог услова. 

 

III  У делу техничка спецификација сте побројали услуге и навели да сервис изолационих 

апарата треба да обухвати замену резервних делова и у обрасцу структуре цене сте 

превидели давање цена само код замене резервни резервних делова –табела 2. 

Молимо за појашњење шта подразумевате под севисом изолационих апарата дали 

само замену побројаних резервних делова или комплетан сервис и преглед. 

 

IV У делу техничка спецификација сте побројали услуге и навели да комплетан сервис 

апарата за гашење пожара –табеле 3 до 13, треба да обухвати замену резервних делова и у 

обрасцу структуре цене сте предвидели давање цена само код замене резервни резервних 

делова. 

Питање: молимо за појашњење шта подразумевате под „комплетан сервис апарата  за 

гашење пожара“ и да ли се цена даје само за земену резервних делова и рад на замени 

или треба предвидети и испитивања исправности апарата у складу са Законом о 

заштити од пожара. Ако се предвиђа и ово испитивање како и где уписати цену. 

 

V У делу додатни услови кадровски капацитет захтевате велики број извршилаца. Сматрамо 

да је и овај захтев непримерен предметној јавној набавци јер правна лица да би добила 

одговарајуће лиценце односно овлашћење надлежног министарства морају да имају у 

радном односу запослене одговарајуће струке и њихов број је одређен законском 

регулативом која регулише предметне области. 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

 

I  Наручилац сам опредељује да ли ће јавну набавку обликовати по партијама. Предмет 

јавне набавке су услуге стручних института. За одабир да овако покренемо јавну набавку 

одлучили смо се из разлога што многи институти  пружају услуге из области заштите од 

пожара, заштите животне средине, безбедности и здравља на раду, услуге лабораторије, па 

чак и производњу ПП апарата, што значи да један институт може пружити све врсте услуга 

које су обухваћене предметном набавком а уколико не Понуђач у складу са Законом може 

да уђе у зеједничку понуду. 

 

Што се тиче лиценце за испитивање услова радне околине – биолошке штетности  Члан 16 

Правилника о поступку прегледа  и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне 

околине, јасно каже: 

 

“Испитивање услова радне околине, осим испитивања биолошких штетности, може да врши 

правно лице са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине, које 

поседује одговарајуће инструменте и уређаје за вршење испитивања и мерења, наведене са 

техничким карактеристикама у прихваћеној методологији. 

 

Испитивање услова радне околине - биолошких штетности може да врши правно лице са 

лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине - биолошких штетности, 

које поседује одговарајуће инструменте, опрему, лабораторије и уређаје за испитивања и 
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анализу биолошких штетности, наведене са техничким карактеристикама у прихваћеној 

методологији.” 

 

II  Претходно наведен члан 16. Правилника  је уједно и одговор на коментар под ставком II 

везано за акредитовану лабораторију за испитивање услова радне околине (физичко – 

хемијска и биолошка испитивања). Обзиром да ЈКП ВиК послује у складу са стандардом 

SRPS ISO 9001 приликом постављања услова логично је да тражи услуге акредитованих 

лабораторија коју  Понуђач има  у власништву, закупу или лизингу, јер тај стандард захтева 

оцену добављача/пружаоца услуге и што је критеријум већи и оцена је већа, као и 

озбиљност услуга које се траже. На онову акредитације добијене од АТС-а, лабораторије 

доказују  компетентност према важећим правилима акредитације.  

 

III Сервис изолационих апарата је отклањање недостатака констатованих прегледом и 

испитивањем истих што подразумева и замену дотрајалих делова уколико је то потребно и 

поновно испитивање ради потврде исправности. 

 

IV Комплетан сервис противпожарних апарата подразумева преглед и испитивање истих у 

складу са Законом о заштити од пожара и техничким прописима као и замену неисправних 

делова уколико је то потребно. 

 

V Што се тиче броја извршилаца – тражи се озбиљност установе која ће бити вршилац 

услуга. Јасно је да ако установа има акредитације, или је регистрована за обављање 

одређене делатности мора имати и одређен број извршилаца (али провере акредитације се 

раде једном годишње и да бисмо избегли могуће недостатке поставили смо додатни захтев, 

као између осталог и за доказ да је опрема еталонирана, тако и за потребан број 

компетентних кадрова). 

 

У складу са тачкама III и IV извршићемо измену конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

       

 

 

 

Достаити: 

- Наслову 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


